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 اإلرشاد واإلصالح تنّظم ندوة بعنوان "صفحة جديدة"
 

سلٌمان برعاٌة معالً وزٌرة الدولة لشؤون التمكٌن االقتصادي للنساء والشباب فٌولٌت خٌر هللا الصفدي ممثلة بمستشارتها اإلعالمٌة أمل الٌاس 
ت وبمشاركة وزارة الشؤون االجتماعٌة، أقامت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح ندوة نظمها مركز أمان للمرأة واألسرة بعنوان "صفحة جدٌدة" تناول

فً قاعة  2019آذار  28وضع المرأة بعد الطالق من الناحٌتٌن االجتماعٌة والقانونٌة فً المحاكم الشرعٌة السنٌة والجعفرٌة، وذلك ٌوم الخمٌس 
ا السودٌكو، وحضرها مفتً الجمهورٌة اللبنانٌة سماحة الشٌخ عبد اللطٌف درٌان وسماحة رئٌس المحاكم الشرعٌة السنٌة العلٌ –بٌت بٌروت 

ن بفضٌلة القاضً الشٌخ وسٌم فالح، سماحة رئٌس المحاكم الشرعٌة الجعفرٌة القاضً الشٌخ محمد كنعان ممثالً  ٌْ القاضً محمد عساف ممثل
ة دة غادبسماحة القاضً المستشار الشٌخ عبد الحلٌم شرارة، رئٌسة الهٌئة الوطنٌة لشؤون المرأة اللبنانٌة السٌدة كلودٌن عون روكز ممثلة بالسٌ
اذَة إقبال جنبالط، فضٌلة القاضً فً محكمة بٌروت الشرعٌة السنٌة الشٌخ عبد العزٌز الشافعً، رئٌسَة المجلِس النسائًِ اللبنانً المحامٌَة األست

جمعٌاِت األستاذة زٌنة عبد الخالق، قضاة ومحامٌن وإعالمٌٌن وأعضاء   المنسقة الوطنٌة لتعزٌز مشاركة المرأة فً الحكم والتنمً دوغان،
 ومؤسساِت المجتمع المدنً فً لبنان، وحشد من الحضور المهتم.

ف بمرك ز أمان بداٌة مع النشٌد الوطنً اللبنانً، ثم كلمة رئٌس الجمعٌة المهندس جمال محٌو استهلّها برسالة الجمعٌة ورؤٌتها ومبادئها، وعرَّ
ة منذ أكثر من عشر سنوات على ٌد سٌدات متطّوعات أخذن على عاتقهن قائالً إنه إحدى مؤسسات الجمعٌة المتخصصة التً أنشأتها الجمعٌ

 مسؤولٌة االهتمام بنواة المجتمع األولى وهً األسرة التً إذا سلِمت سلم المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. وعرض نشاطاته التً
م األحوال الشخصٌة مستعٌناً بالمتخصصٌن من محامٌن وأخّصائٌٌن تتلخص بـ: برنامج رعاٌة األسرة، برنامج دعم المرأة، وبرنامج مساندة نظا

د إجتماعٌٌن وبالتعاون اللصٌق مع المحاكم الشرعٌة وقضاتها. وشكر سماحة رئٌس المحاكم الشرعٌة السنٌة العلٌا الدكتور القاضً الشٌخ محم
ٌر خدمة المواطنٌن وحسن إرشادهم فً معامالتهم ضمن عساف على فتحه للجمعٌة أبواب التعاون مع المحكمة الشرعٌة للمساهمة فً تٌس

إذ إن كثٌر من  المحكمة. ولفت إلى أن جمعٌة اإلرشاد واإلصالح تؤمن بأن النساء هّن شقاِئق الرجال وهّن شركاؤهم بإرشاد وإصالح المجتمع
فً عضوٌة الهٌئة اإلدارٌة والمسؤولٌة المباشرة لعدة من خالل مشاركتها  أعمال ونشاطات الجمعٌة قائٌم باألساس على نشاط المرأة أو بقٌادتها

ن دوائر وأقسام فً بٌروت ومختلف مراكزها فً المناطق اللبنانٌة. وشكر لمعالً الوزٌرة الصفدي رعاٌتها لهذه الندوة، وشكر جمٌع المحاضرٌ
 والمحاضرات ومركز أمان راجٌاً أن تكون هذه الندوة خطوة عملٌة فً بناء مجتمع فاضل.

نٌة تالها كلمة مسؤولة مركز أمان للمرأة واألسرة السٌدة عزٌزة ٌاسٌن تناولت فٌها عدة تساؤالت حول وضع المرأة المطلقة ودور المحاكم الس
والجعفرٌة والوزارات المعنٌة والجمعٌات األهلٌة بمساعدتها ومراعاة مصلحتها ومصلحة أوالدها. وُعِرضت رٌبورتاجات حول الطالق ومركز 

  ن وخدماته عامة، وللمرأة المطلقة خاصة.أما
ٌة، ثم انطلقت الندوة بإدارة اإلعالمً محمد العرب والمحاضرون سماحة القاضً المستشار الشٌخ عبد الحلٌم شرارة من المحكمة الشرعٌة الجعفر

ائً اللبنانً المحامٌة األستاذة إقبال دوغان، وفضٌلة القاضً الشٌخ عبد العزٌز الشافعً من محكمة بٌروت الشرعٌة السنٌة، ورئٌسة المجلس النس
حٌث ألقى كل منهم بداٌة كلمة مختصرة حول الموضوع،  .والمنسقة الوطنٌة لتعزٌز مشاركة المرأة فً الحكم والتنمٌة األستاذة زٌنة عبد الخالق

 وتال ذلك نقاشاً مع الحضور المتنوع.
 :عاتها منهاوخلُصت الندوة إلى عدة نقاط مهمة، وخطوات ٌجب مرا

 الطالق ال ٌكون إال حالً، وهو خروج من مشكلة أكبر، وٌجب أن ٌكون قراراً نتحمل مسؤولٌته، ال ردة فعل.-

 ُتراعى مصلحة األطفال أوالً فً أحكام الحضانة والمشاهدة.-

م اإلنسانٌةالتوعٌة حول الزواج ٌجب أن تبدأ من الصغر، بغض النظر عن الدٌن واالنتماء، فهً تقوم على احترام ا- ٌَ  .لِق

 ٌجب تصحٌح نظرة المجتمع حول المرأة المطلقة، ونشر الوعً عبر المناهج التربوٌة.-

 إذا حدث خلل فً المحكمة فهذا ال ٌعكس خلفٌتها الفقهٌة.-

 الطالق فرصة الستئناف حٌاة جدٌدة بال أخطاء الماضً.-

 


